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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 63ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίαση της, στις 19-11-2014 
ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12.00 µ.µ., που πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα Περιφερειακών 
Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), συζήτησε τα παρακάτω θέµατα, που έλαβαν 
αριθµό απόφασης από 2330 έως 2366 έτους 2014: 
 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 
Α∆Α 

1ο ΕΗ∆  

Έγκριση του υπ’ αριθµ. 51 Πρακτικού της Επιτροπής 
Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και 
των διαδικασιών στα πλαίσια της 214577/03-11-2014 
Πρόσκλησης για διαπραγµάτευση τιµής 2330 

7ΑΖΡ7Λ7-ΜΦΤ 

2ο ΕΗ∆ 
∆ιενέργεια  διαδικασίας διαπραγµάτευσης τιµής για ένα 
δροµολόγιο µεταφοράς µαθητών του Γυµνασίου & Λυκείου 
Αναβύσσου, για το σχολικό έτος 2014-2015 2331 

7ΨΗΠ7Λ7-Λ3Χ 

3ο ΕΗ∆ 

∆ιενέργεια διαδικασίας διαπραγµάτευσης µε 
τροποποιηµένους όρους, την ∆ευτέρα 24-11-2014, για τα 
δροµολόγια µεταφοράς µαθητών πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, για τα οποία είτε δεν 
υποβλήθηκε καµία προσφορά κατά τις διενεργηθείσες στις 
24-9-2014, 26-9-2014, 30-9-2014, 03-10-2014, 08-10-
2014, 20-10-2014 και 03-11-2014 διαδικασίες 
διαπραγµάτευσης είτε υποβλήθηκε προσφορά, η οποία 
απορρίφθηκε είτε οι συµµετέχοντες παραιτήθηκαν από τις 
υποβληθείσες προσφορές τους. 2332 

Β3ΝΦ7Λ7-6ΩΝ 

4ο ΕΗ∆ Έγκριση προγραµµατισµένων µετακινήσεων εκτός έδρας. 2333 Β2ΑΜ7Λ7-Ν84 

5ο ΕΗ∆ 
Έγκριση και διάθεση δαπάνης € 979,09 για την επείγουσα 
επισκευή του ΚΗΙ-7093 υπηρεσιακού οχήµατος 2334 

6ΒΗΛ7Λ7-ΝΘΕ 

6ο ΕΗ∆ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 250,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για την κάλυψη των 
ελάχιστων δαπανών φιλοξενίας της Συντονιστικής 
Σύσκεψης Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Κεντρικού 
Τοµέα Αθηνών 2335 

ΩΟΛΖ7Λ7-Χ9Ψ 

7ο ΕΗ∆ 
Έγκριση δαπάνης για τη στέγαση και διατροφή 
πληµµυροπαθών οικογενειών.  2336 

Ω05Κ7Λ7-ΙΒ4 

8ο ΕΗ∆ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 900,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και απευθείας ανάθεση 
στην εταιρεία KAFSIS BIOMHXANIKH & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την περισυλλογή νεκρών 
προβάτων στο ∆ήµο Μεγαρέων, λόγω του κατεπείγοντος 2337 

66677Λ7-3Ο2 

1 
Άσκηση ή µη εφέσεως κατά της υπ αριθµ Α3737/2014 ∆Π 
Πειραιά (5ο Τριµελές – Α ∆ιακοπών). 2338 

7ΩΖ27Λ7-ΘΘ0 

2 Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών: Το θέµα αποσύρθηκε 
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ» προϋπολογισµού 
1.444.179,90€(µε ΦΠΑ 23%) 

3 

Έγκριση 1) Σχεδίου ∆ιακήρυξης και Εντύπου Οικονοµικής 
Προσφοράς 2) Σχεδίου περίληψης διακήρυξης 3) 
Αποστολή της περίληψης ∆ιακήρυξης στο ΦΕΚ και στις 
Εφηµερίδες 4)Σύστασης Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 
∆ιαγωνισµού για το έργο «Ασφαλτόστρωση της Λ. 
Ελευθερίας (Λ. Αµφιθέας) του ∆ήµου Αλίµου», 
προϋπολογισµού 350.000,00 Ευρώ (µε ΦΠΑ) 2339 

621Λ7Λ7-ΘΑΙ 

4 

Έγκριση 1) Σχεδίου ∆ιακήρυξης και Εντύπου Οικονοµικής 
Προσφοράς 2) Σχεδίου περίληψης διακήρυξης 3) 
Αποστολή της περίληψης ∆ιακήρυξης στο ΦΕΚ και στις 
Εφηµερίδες 4)Σύστασης Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 
∆ιαγωνισµού για το έργο «Ανακατασκευή Λ. Παπάγου και 
Γ. Ζωγράφου του ∆ήµου Ζωγράφου», προϋπολογισµού 
800.000,00 Ευρώ (µε ΦΠΑ) 2340 

7Ζ3Ε7Λ7-ΡΜΞ 

5 

Σύσταση ειδικής επιτροπής ελέγχου και πιστοποίησης των 
εργασιών της παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισµός 
ρεµάτων Κεντρικού Τοµέα, Βόρειου Τοµέα, ∆υτικού Τοµέα 
και Νότιου Τοµέα Αθήνας», προϋπολογισµού 
1.000.000,00 Ευρώ (µε το ΦΠΑ) Το θέµα αποσύρθηκε 

6 

Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού για την ανάθεση 
εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «Εκπόνηση στατικής 
µελέτης του έργου: Ανακατασκευή Εθνικού Κλειστού 
Γυµναστηρίου Πειραιά ‘Πέτρος Καπαγέρωφ’ ∆. Πειραιά», 
προεκτιµώµενης αµοιβής 28.950,20 € ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 2341 

7Α9∆7Λ7-ΟΒΡ 

7 

Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής παραλαβής για την 
Παροχή Υπηρεσιών : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΤΩΝ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ» 
παρόχου ΕΥΡΥΘΜΟΣ-∆.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,  
προϋπολογισµού : 245.000,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α. Το θέµα αποσύρθηκε 

8 

Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής παραλαβής για την 
Παροχή Υπηρεσιών µε  τίτλο: «Καθαρισµός ρεµάτων και 
άµεση επέµβαση για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών 
εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας 
Πειραιά», προϋπολογισµού 100.000,00 ευρώ µε τον ΦΠΑ, 
παρόχου,  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ Το θέµα αποσύρθηκε 

9 

Έγκριση του Πρακτικού Νο 4/05-11-2014 της Πενταµελούς 
Γνωµοδοτικής Επιτροπής ∆ιενέργειας – Αξιολόγησης 
Ανοικτών ∆ιαγωνισµών της ΠΕ Πειραιά που αφορά στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας 
RETHINK Α.Ε.Β.Ε.  και οριστική κατακύρωση του 
αποτελέσµατος του Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού για την προµήθεια αναλωσίµων υλικών 
(Μελανοταινίες, Toner, Drum κ.α.) των υπηρεσιών της 
Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, των ∆/νσεων 
Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Πειραιά & 
του Κ.Ε.∆.∆.Υ. Πειραιά προϋπολογισµού εβδοµήντα 
χιλιάδων Ευρώ (70.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. Το θέµα αποσύρθηκε 

10 
Έγκριση: α) διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού και β) των όρων της Πρόσκλησης Το θέµα αποσύρθηκε 
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Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προµήθεια ειδών 
καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά, των ∆/νσεων Α/θµιας & 
Β/θµιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ∆∆Υ Πειραιά 
προϋπολογισµού 25.000,00€ 

11 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.500,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την προµήθεια 
ενός φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος για την ∆ιεύθυνση 
Τεχνικών Έργων Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 2342 

ΩΒΙΕ7Λ7-Ε32 

12 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 
15.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την 
προµήθεια ειδών γραφικής ύλης για την κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών της Π. Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής για ένα έτος Το θέµα αποσύρθηκε 

13 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 
268,37€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την 
πληρωµή της εργασίας επισκευής καθώς και για  την 
προµήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών του µε αριθµ. 
κυκλοφορίας ΚΗΥ 6332 υπηρεσιακού αυτοκινήτου της 
Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 2343 

Ω55Π7Λ7-Ν5Ω 

14 

Έγκριση α) διενέργειας νέου Ανοικτού Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού «Για την επισκευή, συντήρηση και 
προµήθεια των απαιτούµενων ανταλλακτικών και 
λιπαντικών εννέα (9) υπηρεσιακών οχηµάτων και δύο (2) 
ηµιφορτηγών της Π.Ε. ∆υτ. Αττικής, προϋπολογισµού 
10.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ» και β) των όρων 
του σχεδίου της διακήρυξης. Το θέµα αποσύρθηκε 

15 

Έγκριση: α) του υπ΄αρ.119/05-11-2014 Πρακτικού της 
Γνωµοδοτικής Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης 
Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών & ∆ιαδικασιών 
∆ιαπραγµάτευσης της Π.Ε. ∆υτ. Αττικής αναφορικά µε τη 
διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού µε 
αντικείµενο την προµήθεια ελαστικών για τις ανάγκες επτά 
(7) υπηρεσιακών οχηµάτων τύπου JEEP και δυο (2) 
φορτηγών χωµατουργικών εργασιών της Περιφερειακής 
Ενότητας ∆υτικής Αττικής, προϋπολογισµού 25.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, ο οποίος κρίνεται άγονος και 
β) της διενέργειας Πρόχειρου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 
διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους 2344 

ΩΡ0Τ7Λ7-Ν7Ψ 

16 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 300,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την προµήθεια έξι (6) 
αριθµοµηχανών γραφείου για τις υπηρεσιακές ανάγκες 
των τµηµάτων Λογιστικής ∆ιαχείρισης & ∆απανών, 
Προµηθειών και Εσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών της 
Π.Ε. ∆υτικής Αττικής, µε τη διαδικασία της Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 2345 

76ΜΟ7Λ7-7ΣΙ 

17 

Άνοιγµα προσφορών στα πλαίσια της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ετήσια συντήρηση-
αναγόµωση των πυροσβεστήρων του κεντρικού κτιρίου 
που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α. (κτίριοΛΙΡΑ- 
17Οχλµ. Λεωφ. Μαραθώνος-Παλλήνη), προϋπολογισµού 
850,00€  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. & διαβίβασή 
τους στην επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της 
Π.Ε.Α.Α. 2346 

Β5657Λ7-ΦΚΚ 

18 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 350,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α, για την επείγουσα επισκευή 2347 

ΩΛΩ∆7Λ7-58Ε 
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δύο (2) κλιµατιστικών µηχανηµάτων της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α, µε την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

19 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους  8.704,00 
€,  για επιστροφή ποσών αχρεωστήτων εισπραχθέντων  
(παράβολα και πρόστιµο) έτους 2014 από Π.Ε.Α.Α. 2348 

7ΘΖ97Λ7-5Ψ∆ 

20 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού 894,21€ 
(οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εικοσιένα 
λεπτών) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για την προµήθεια 
και τοποθέτηση τηλεφωνικού κέντρου στις νέες 
εγκαταστάσεις της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας της Περιφερειακής Ενότητας 
Βορείου Τοµέα Αθηνών. 2349 

ΒΝΚ17Λ7-Α3Κ 

21 

Αποδοχή του Πρακτικού Νο 73 της «Γνωµοδοτικής 
Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσµάτων Πρόχειρων 
∆ιαγωνισµών και   αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών» και κατακύρωση στον µειοδότη,  του 
πρόχειρου  µειοδοτικού διαγωνισµού, «για την προµήθεια 
χαρτικών ειδών ατοµικής υγιεινής & υλικών καθαριότητας, 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Β.Τ.Α. και των 
∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης και ΚΕ∆∆Υ Β΄ 
Αθήνας» 2350 

72Χ97Λ7-2Χ9 

22 

(Αποσφράγιση των φακέλων των οικονοµικών 
προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του δηµόσιου 
ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια ηλεκτρολογικού 
υλικού, που απαιτείται για την κάλυψη των άµεσων 
αναγκών των συνεργείων της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου 
Συντήρησης Έργων (∆.Ε.Σ.Ε.), προϋπολογισµού 
55.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 67.650,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), ∆/ξη 15/2014, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την συνολικά χαµηλότερη τιµή. 2351 

6ΟΥΙ7Λ7-Μ∆5 

23 

∆ιάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ποσού   
1.966,96€ για την πληρωµή του δικαστικού επιµελητή κ. 
Χρυσαβαλάντη Παπαδόπουλου Το θέµα αποσύρθηκε 

24 

 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 
19.500,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την 
συνδροµή σε διαδικτυακή βάση νοµικών πληροφοριών και 
την παροχή δικαιώµατος πρόσβασης στον σχετικό 
ιστότοπο µε τη χορήγηση αντίστοιχων κωδικών, για το 
χρονικό διάστηµα ενός έτους µε δικαίωµα εξάµηνης 
παράτασης της σχετικής σύµβασης Το θέµα αποσύρθηκε 

25 

 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 
50.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την 
ασφαλιστική κάλυψη και οδική βοήθεια των υπηρεσιακών 
οχηµάτων της Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και 
∆υτικού Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής. 2352 

76ΦΥ7Λ7-0ΚΝ 

26 

 ∆ιάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης επιστροφής 
χρηµατικών ποσών λόγω µη χρήσης παραβόλων 
µεταβίβασης αυτοκινήτων - δικύκλων Το θέµα αποσύρθηκε 

27 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 
19.500,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την 
συνδροµή σε διαδικτυακή βάση νοµικών πληροφοριών και 
την παροχή δικαιώµατος πρόσβασης στον σχετικό 
ιστότοπο µε τη χορήγηση αντίστοιχων κωδικών, για το 
χρονικό διάστηµα ενός έτους µε δικαίωµα εξάµηνης 
παράτασης της σχετικής σύµβασης. Το θέµα αποσύρθηκε 

28  Έγκριση δαπάνης και διάθεση συµπληρωµατικής 2353 7ΦΑΘ7Λ7-Ξ7Φ 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

πίστωσης 788.146,88 € για βοηθήµατα νεφροπαθών 
µηνός ∆εκεµβρίου 2014  Π. Ε. Αθηνών 

29 

∆ιάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την πληρωµή 
δικαστικής δαπάνης 839 €, σύµφωνα µε τις  2366/2014 
και  2368/2014 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Αθηνών  επ’ ονόµατι της Μπαλωµενάκη – Ζωγράφου 
Χριστίνας του Γεωργίου 2354 

7ΛΗ77Λ7-Β27 

30 

Έγκριση όρων διακήρυξης για την προµήθεια ειδών 
γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των ∆/νσεων 
της  ΠΕ ∆υτικού Τοµέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής, 
καθώς και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης και 
του Κέντρου ∆ιαφ/σης, ∆ιάγνωσης & Υποστήριξης Γ’ 
Αθήνας,  προϋπολογισµού 40.000,00 €, συµπ. ΦΠΑ 23% Το θέµα αποσύρθηκε 

31 

Έγκριση όρων διακήρυξης  για την προµήθεια  µελανιών, 
toner  και drum για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά 
µηχανήµατα και µηχανών τηλεοµοιοτυπίας (fax) για την 
κάλυψη των αναγκών των ∆/νσεων της  ΠΕ ∆υτικού 
Τοµέα Αθηνών, καθώς και των ∆/νσεων Α/θµιας και 
Β/θµιας Εκπ/σης και του Κέντρου ∆ιαφ/σης, ∆ιάγνωσης & 
Υποστήριξης Γ’ Αθήνας,  προϋπολογισµού 35.000,00 €, 
συµπ. ΦΠΑ 23%. Το θέµα αποσύρθηκε 

32 

Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 2084/2014 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε έγκριση δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης, µέρους του ποσού των 
εγγεγραµµένων πιστώσεων στον προϋπολογισµό του 
έτους 2014 για επιστροφή παραβόλων αχρεωστήτως 
καταβληθέντων της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 
ΠΕ ∆υτικού Τοµέα Αθηνών. 2355 

ΩΥΝΝ7Λ7-ΛΙΚ 

33 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, µέρους του 
ποσού των εγγεγραµµένων πιστώσεων στον 
προϋπολογισµό του έτους 2014 για επιστροφή 
παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων : Α) 234,00 € 
έτους 2014 και Β) 165,00 € παρελθόντων ετών, της 
∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ ∆υτικού Τοµέα 
Αθηνών. 2356 

7Ε1Λ7Λ7-ΗΣΛ 

34 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την 
προµήθεια κλειδαριών και συναφών ειδών, για τα γραφεία 
της ∆/νσης Οικονοµικών και το γραφείο του 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ ∆υτικού Τοµέα Αθηνών,  
προϋπολογισµού 290,00 €, συµπ. ΦΠΑ 23%. 2357 ΩΦΨ07Λ7-ΤΙ6 

35 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια 
συνδροµή σε ηλεκτρονική βάση νοµικών δεδοµένων, για 
τις ανάγκες της ∆/νσης Οικονοµικών ΠΕ ∆υτικού Τοµέα 
Αθηνών, προϋπολογισµού 1.500,00 €, συµπ. ΦΠΑ 23%. Το θέµα αποσύρθηκε 

36 

Έγκριση του υπ’ αρίθµ. 76/2014 Πρακτικού της 
Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων 
Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών και των διαδικασιών 
∆ιαπραγµάτευσης των ∆/νσεων Οικονοµικών των Π.Ε. 
Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου, ∆υτικού Τοµέα και της ∆/νσης 
Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής, σχετικά µε τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών των µειοδοτών για τη 
µεταφορά των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιλίου. 2358 

675Ω7Λ7-ΨΨΦ 

37 Συνέχιση των δηµοπρασιών µίσθωσης ακινήτων 2359 Ω8ΘΚ7Λ7-ΡΕΘ 

38 
Έγκριση σκοπιµότητας διενέργειας νέων διαγωνισµών 
µίσθωσης ακινήτων 2360 

ΩΘΙΡ7Λ7-ΕΘΟ 

39 
Έγκριση παράτασης συµβατικής προθεσµίας του έργου: 
«Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου ∆ήµου Αµαρουσίου» 2361 

6Ο0Ε7Λ7-66Α 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

προϋπολογισµού 7.195.500,00 Ευρώ (µε ΦΠΑ ), 
αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ Ι.∆. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ. Ε. 
ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε-ΤΗΚ Α.Ε 

40 

Έγκριση 2ης παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του 
έργου: «∆ΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ 
ΟΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»,  αναδόχου εταιρείας :  «ΤΟΜΗ    
Α.Β.Ε.Τ.Ε». 2362 

Ω1ΚΝ7Λ7-ΕΙ5 

41 

Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του 
έργου: «ΕΡΓΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ 
ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΓΡΙΒΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ»,  
αναδόχου:  «ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ». 2363 

7ΝΩΕ7Λ7-Η20 

42 

Α. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθ. 74/2014 πρακτικού 
της αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων πρόχειρων διαγωνισµών περί αποδοχής 
ή µη των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του 
συµπληρωµατικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
για τις εργασίες αναβάθµισης και πιστοποίησης του ΚΤΕΟ 
Χολαργού της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε το 
πρότυπο ISO 9001:2008,  προϋπολογισµού 11.000,00€ 
πλέον Φ.Π.Α. (13.530,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α.). Β. Ανάδειξη µειοδοτών για τα αντικείµενα 2 και 3 
του διαγωνισµού. 2364 

7ΚΧ37Λ7-306 

43 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, συνολικού 
ποσού €550 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την 
προµήθεια επαγγελµατικών καρτών. 2365 

Β5ΕΨ7Λ7-Ξ∆Β 

44 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, µέρους του 
ποσού των εγγεγραµµένων πιστώσεων στον 
προϋπολογισµό του έτους 2014 για επιστροφή 
παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος 100,00 € έτους 
2014, της ∆/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ανατολικής Αττικής 2366 

Β52Β7Λ7-Φ5Ω 

 
Οι αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής αναρτώνται στο site της Περιφέρειας Αττικής 
http://www.patt.gov.gr. 
 
 O Πρόεδρος της  
 Οικονοµικής Επιτροπής 

 
 
 

 Χρήστος Καραµάνος 
 


